
Commissie rommelmarkten 
Sauwerd - Wetsinge

 
De jaarlijkse rommelmarkt wordt gehouden op

vrijdag, 3 april. Aanvang 17.30 uur op het
Kerkplein in Sauwerd. De spullen worden

opgehaald op maandag, 30 maart vanaf 18.00
uur. Verzoek om de goederen zoveel mogelijk
langs de weg te plaatsen. Geen grof vuil. Dus
geen afgedankte apparaten zoals koelkasten,

wasmachines, computers, bankstellen en
bedden.

 
Staan spullen u eerder in de weg? Bel dan met:

* Henk Valkema (tel. 050 3061220) of
* Tjeert Geertsema (tel. 050 3061576) of

* Piet Drijfhout (tel. 050 3061960).
 

Namens de commissie: Piet Drijfhout,
Noorderweg 10, Sauwerd.

Verenigingenavond
27 februari - 20.00 uur Ubbegaheem

 
Eind februari organiseren we weer een
avond voor alle bestuursleden van de
verenigingen in Adorp, Sauwerd en

Wetsinge. Tijdens eerdere avonden hebben
we een aantal punten vastgesteld waarop de

verenigingen elkaar onderling kunnen
helpen. Hierover spreken we verder op 27
februari met de volgende agendapunten:

 
- Dorpskantoor

- Kennisdelen subsidies
- Gezamenlijk boekhouden

 
Schuif vooral aan op 27 februari in

Ubbegaheem!
 

Dorpsbelangen Sauwerd - Wetsinge

 

RaitdaipRunners
 

Januari is weer begonnen en dat betekend goede voornemers na al de  kerstdiners en vette
oliebollen. Ieder pondje gaat door het mondje dus het word hoog tijd voor een

hardlooprondje! Bij de RaitdaipRunners trainen we in goed begeleide groep, die toegankelijk
is voor zowel de beginnende loper als de meer gevorderde loper. We trainen in Sauwerd en
omstreken. Iedereen loopt op eigen niveau, van puur ontspannend tot prestatiegericht. De

groep loopt iedere donderdagavond om 20.00 uur o.l.v. gekwalificeerde trainer, Anke Bijma. 
 

We starten bij de sporthal op het sportcomplex De Lange Twee in Sauwerd. De trainer stelt
afwisselende programma’s op die afgestemd zijn

 op de groep. Daarnaast is er aandacht voor individuele begeleiding voor
 een juiste loophouding en uitvoering van oefeningen.

 
Vind je hardlopen nog niet voldoende? Vanaf 7 April starten de bootcamplessen weer. Voor

meer informatie ga naar de website www.raitdaiprunners.nl of mail naar
raitdaiprunners@gmail.com









Jouw evenement in deze folder? 
 
De dorpenfolder is een verzamelblad van alle verenigingen in Adorp, Sauwerd en
Wetsinge. Hierin laten we weten wat er speelt en wat er georganiseerd wordt.
Verenigingen kunnen hun nieuws en evenementen in de folder kwijt en de
achterkant bevat een agenda met alles wat er in onze dorpen gebeurt.
Ook jouw evenement in deze folder? Dat kan. Hieronder lees je over de afspraken en
kosten.
 
Afspraken
De folder komt ieder maand uit. Voor de 1e ligt hij bij alle adressen in Adorp,
Sauwerd en Wetsinge op de mat. Om bezorging op tijd te kunnen doen is de
deadline voor het inleveren van content iedere 14e van de maand. Voor de 14e
moet via info@ditissauwerd.nl de informatie ingeleverd zijn. Dit geldt voor (halve)
pagina’s voor in de folder, maar ook voor de evenementen die we op de kalender
zetten.
 
Instructies
Pagina’s graag aanleveren in PDF of JPG op A4. Op die manier kunnen we
garanderen dat de pagina’s geplaatst worden op dezelfde manier als ze aangeleverd
worden.
Wil je een halve pagina in de folder dan kun je deze aanleveren op A5 formaat en
tevens als PDF of JPG. Halve pagina’s komen het mooiste uit in de folder als ze
liggend worden opgemaakt.
 
Meldt bij het aanleveren een email adres waar de factuur voor plaatsing heen
gestuurd kan worden. Rond de 14e (wanneer de folder in elkaar gezet wordt) krijg je
een bevestiging dat jouw informatie geplaatst wordt.
 
Tarieven
Op de kosten voor het drukken en bezorgen te kunnen dekken vragen we de
volgende vergoedingen:
A4: € 50
A5: € 25
Vermelding van evenementen op de kalender is gratis.



FEBRUARI & MAART

A G E N D A  A D O R P ,  S A U W E R D  &
W E T S I N G E

Jouw evenement op de kalender? Laat het weten via:

www.ditissauwerd.nl | facebook.com/ditissauwerd | info@ditissauwerd.nl

www.adorp.com 

 
1 februari - Eetcafé open - Ubbegaheem 17.00 uur

3 februari - 55+ Lezing historie Sovjet Unie - Artharpe 10.00 uur
10 februari - 55+ Inloopochtend - Artharpe 10.00 uur

17 februari - 55+ Lezing Suiker - Ubbegaheem 10.00 uur
23 februari - 55+ Inloopochtend - Ubbegaheem 10.00 uur

25 februari - Lezing Spitsbergen - 19.30 Ubbegaheem
27 februari - Verenigingenavond - Ubbegaheem 20.00 uur

 
7 maart - Eetcafé open - Ubbegaheem 17.00 uur

30 maart - Rommelmarkt spullen ophalen - 18.00 uur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze folder is een verzamelblad van alle verenigingen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge.
Hierin laten we weten wat er speelt en wat er georganiseerd wordt: een agenda voor bij
jou thuis op het prikbord. De folder wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële

bijdrage van gemeente Het Hogeland.
 

Ook jouw evenement in deze folder? Neem contact op via de gegevens onderaan de
pagina.


